
 
 

 

 
Σέρρες 11.10.2021 

 

Αγαπητέ/ή  φοιτητή /τρια 

• Θέλεις να υποστηρίξεις τους συμφοιτητές σου με μαθησιακές, αισθητηριακές και 

κινητικές δυσκολίες στις σπουδές τους, αλλά δε γνωρίζεις πώς; 

• Επιθυμείς να αναλάβεις εθελοντική δράση στο πλαίσιο της Τμήματός σου αλλά δε 

γνωρίζεις πώς; 

• Εγγράψου στο Δίκτυο εθελοντών της Δομής «Στηρίζω», ούτως ώστε, αυτήν την 

εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, να στηρίξουμε μαζί συμφοιτητές σας από ευπαθείς 

κοινωνικά ομάδες.  

 

Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Εθελοντών Φοιτητών 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

Η παροχή εθελοντικής εργασίας αποτελεί τμήμα μιας διαδικασίας κοινωνικοποίησης και 

ευαισθητοποίησης σε προβλήματα και ανθρώπους που ζουν γύρω μας. Στην προκειμένη 

περίπτωση, αναπτύσσουμε ένα Δίκτυο Φοιτητών Εθελοντών που θα βοηθήσει συμφοιτητές 

σου με μαθησιακές, αισθητηριακές και κινητικές δυσκολίες παρέχοντας υπηρεσίες ατομικής 

υποστήριξης όπως η χρήση του ειδικού εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, η χρήση του e-learning, 

του e-gram, η ανάγνωση –επεξήγηση σημειώσεων κ.λπ.  

 

Οι εθελοντικές ομάδες διακρίνονται σε (Α) εθελοντές που λαμβάνουν εκπαίδευση και σε (Β) 

εθελοντές που δεν λαμβάνουν εκπαίδευση 

 

Α. Εθελοντές που λαμβάνουν εκπαίδευση 

 

Στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Σερρών έχει εγκατασταθεί πρόσφατα τελευταίας 

τεχνολογίας υποστηρικτικός εξοπλισμός όπως οθόνη και εκτυπωτής Braille, συσκευή 

παραγωγής ανάγλυφων γραφικών, σύστημα μεγέθυνσης κλειστού κυκλώματος με οπτική 

αναγνώριση εγγράφων και δυνατότητα εκφώνησης κ.ά. 

 

Η ομάδα των εθελοντών Α θα λάβει επιμόρφωση στη χρήση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 

για ΕΚΟ από την Ομάδα Έργου. Επίσης, θα δραστηριοποιείται στην εξατομικευμένη 

υποστήριξη πρόσβασης φοιτητών ΕΚΟ στο e-gram, στην επιλογή συγγραμμάτων στο 

Εύδοξος, στην καταχώριση δικαιολογητικών στη Γραμματεία, στην ύλη εξεταστικής, λοιπές 

κρίσιμες ανακοινώσεις. Για κινητικές αναπηρίες μπορεί να βοηθήσει ως προσωπικός 

συνοδός σε κοινωνικές, αθλητικές εκδηλώσεις. Εφόσον το επιθυμεί μπορεί να βοηθήσει στη 

μετατροπή δειγματοληπτικά σύντομων διδακτικών σημειώσεων από έγγραφη (pdf) σε 

ακoυστική μορφή.   



 
 

 

 

 

Β. Εθελοντές που δεν λαμβάνουν εκπαίδευση 

  

Προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες στη διάδοση της δράσης και σε εκδηλώσεις υπό τις 

υποδείξεις της Ομάδας του Έργου. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Για να συμμετάσχει κάποιος στο εθελοντικό Δίκτυο της Δράσης θα πρέπει να είναι φοιτητής 

του ΔΙΠΑΕ, σε ένα από τα ακαδημαϊκά τμήματα που συμμετέχουν στη Δράση. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 

✓ Οι εθελοντές συμμετέχουν στη Δράση με δική τους βούληση. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρουν διεξάγονται για μη κερδοσκοπικό σκοπό χωρίς οικονομική απολαβή ή 

οικονομική επιβάρυνση 

 

✓ Η εθελοντική υποστήριξη περιορίζεται αποκλειστικά σε ακαδημαϊκά θέματα εντός 

της Πανεπιστημιακής Κοινότητας   

 

✓ Δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο παροχής εθελοντικής εργασίας. Ο ίδιος ο 

εθελοντής ορίζει τον χρόνο που επιθυμεί να συμμετάσχει ενημερώνοντας την Ομάδα 

Έργου 

 

✓ Ο εθελοντής οφείλει να σεβαστεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων 

των ωφελουμένων της δράσης 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

 

✓ Οι εθελοντές του Δικτύου λαμβάνουν βεβαίωση συμμετοχής στο τέλος του 

ακαδημαϊκού έτους 

 

✓ Οι εθελοντές μπορούν να αποχωρήσουν από το εθελοντικό Δίκτυο οπότε το 

επιθυμούν αρκεί να ενημερώσουν την Ομάδα Έργου 

 

✓ Οι εθελοντές μπορούν να αρνηθούν την υποστήριξη με την οποία δεν αισθάνονται 

άνετα  

 

 

Γ ε ν ι κ ό τ ε ρ ε ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  σ τ η ν  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  μ α ς  

 

https://stirizo.cm.ihu.gr/

